Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice

PONUKA

na odpredaj majetku
Mestská časť Košice – Juh so sídlom Smetanova 4, 040 79 Košice, IČO: 00691046, zastúpená
starostom JUDr. Jaroslavom Hlinkom v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Juh ponúka na
odpredaj prebytočný majetok obce:
-

potrubný rošt s príslušenstvom

min. predajná cena

1 560,00 €,

-

rozdeľovače a zberače s príslušenstvom

min. predajná cena

320,00 €,

-

plniace zariadenie s príslušenstvom

min. predajná cena

7,00 €,

-

prekrytie zberačov a rozdeľovačov

min. predajná cena

66,00 €.

Majetok bol súčasťou chladiaceho zariadenia mobilnej ľadovej plochy.
Ponúkame možnosť odkúpenia aj jednotlivo. Špecifikácia majetku s fotodokumentáciou sú
uvedené v prílohe č. 1.
Prebytočný majetok je k dispozícii k obhliadke v Športovo – zábavnom areáli, Alejová 2,
Košice. Termín obhliadky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou Viliamom Rácom,
vedúcim ŠZA, tel.: 0905 424 038, e-mail: viliamrac@gmail.com.

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

do troch pracovných dní od doručenia
oznámenia o prijatí ponuky

ÚHRADA KÚPNEJ CENY

do troch pracovných dní od podpisu
kúpnej zmluvy bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho,
ktorý bude uvedený v kúpnej zmluve

LEHOTA NA DORUČENIE CENOVÝCH PONÚK

12.02.2020 do 12.00 hod.

MIESTO DORUČENIA

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
prízemie - podateľňa

PODMIENKY - OBSAH CENOVEJ PONUKY
1. Fyzická osoba (občan): meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, , telefonický
kontakt.
2. Fyzická osoba (podnikateľ ) a právnická osoba: názov, sídlo, IČO, DIČ, telefónny
kontakt, výpis z obchodného resp. živnostenského registra.
3. Cenová ponuka.
4. Čestné vyhlásenie (príloha č. 2).
5. Vyhlásenie podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Záujemcovia o ponúkaný prebytočný majetok doručia ponuku v písomnej forme v zalepenej
obálke s označením
„NEOTVÁRAŤ – PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU„ .
Na obálku uviesť meno, adresu trvalého pobytu alebo názov a sídlo odosielateľa ponuky,
telef. kontakt a adresáta.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje a náležitosti, alebo budú doručené
po určenej lehote na predkladanie cenových ponúk budú vylúčené z procesu vyhodnocovania.
Vyhodnotenie sa uskutoční 12.02.2020 o 14,00 hod. V prípade rovnosti viacerých ponúk
rozhodujúcim kritériom pre výber kupujúceho bude celkový počet položiek, resp. dátum a čas
doručenia cenovej ponuky.
Po vyhodnotení ponúk komisiou vymenovanou štatutárom Mestskej časti Košice – Juh, bude
všetkým záujemcom oznámený výsledok a s úspešným záujemcom bude podpísaná kúpnopredajná zmluva.
Košice, dňa 15.01.2020
Zverejnené: 16.01.2020

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Prílohy: špecifikácia + foto
čestné vyhlásenie

Príloha č. 2
Č E S TN É

VYHLÁSENIE

Podpísaný/á : ..............................................................................................................................
Narodený/á: ..............................................................................................................................
Trvalé bydlisko: ......................................................................................................................
týmto

čestne vyhlasujem
že nie som osobou vylúčenou z priameho predaja

t. j. fyzickou osobou podľa § 9a, ods. 6, písm. a) až g) zákona č. 138/1991 Zb., ktorá je v tejto
obci
a) starostom obce,
b) poslancom obecného zastupiteľstva,
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo
založenej obcou,
d) prednostom obecného úradu,
e) zamestnancom obce,
f) hlavným kontrolórom obce,
g) blízkou osobou 22e) osôb uvedených v písmenách a) až f).
22e) blízkou osobou je v súlade s § 116 Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade / predok alebo potomok /, t. j. rodič, starý
rodič a dieťa/ súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby navzájom blízke, ak by ujmu,
ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Podľa § 9a, ods. 7 zákona 138/1991 Zb., obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom
na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v ods. 6 § 9a ; to
neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.

Uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý/á, že uvedením nepravdivých údajov
sa dopustím priestupku.

V .................................................., dňa ...................

........................................
Podpis

